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Sammanfattning 
Knubbsälens beståndsutveckling i Kalmarsund styrs av flera faktorer som till exempel: 

överfiskning och bottendöd som reducerar mängden tillgänglig föda; fysiska störningar 

på reproduktionslokalerna vilket ökar kutdödligheten; miljögifter som påverkar 

hormonbalansen och immunförsvaret samt att populationen i Kalmarsund har en låg 

genetisk variation vilket gör dem extra sårbara (Härkönen, 2006). 

Att ha tillgång till en metod med vilken man kan konstatera små förändringar i en 

sälpopulation kan göra att man tidigt får en indikation om att något händer i den marina 

miljön. Trots en stor hotbild så visar inventeringar att populationen ökar årligen sedan 

inventeringens start på 70-talet. I detta examensarbete ges en bakgrund till vilka faktorer 

som kan tänkas påverka knubbsälspopulationen i Kalmarsund och i arbetet presenteras 

dessutom en inventeringsmetodik som med hög styrka kan avslöja relativt små 

populationsförändringar. Resultaten visar att det skulle räcka med 5-6 års inventering 

för att med nittiofem procents säkerhet kunna avslöja en femprocentig ändring i 

populationstillväxt för knubbsälarna i Kalmarsund. 

 

Abstract 
The population of harbor seal in the Baltic Sea is affected by many factors such as over-

fishing and benthic dead zones which reduce available food; haul-out sites disturbances 

which can increase pup mortality; environmental toxins which disturb their hormonal 

balance and immune system, and the harbor seal population in Kalmar sound has a low 

genetic variation that makes them vulnerable.  

To be able to observe early changes in the marine environment, it is important to have a 

survey methodology that is able to detect small changes in the seal population. 

Although many potential threats, the yearly population surveys shows an increase in the 

population since the start of the seventies. This thesis will give a background to the 

factors that might have an effect on the harbor seal population in Kalmar sound, and 

presents a population survey method with a high statistical power that is able to detect 

small population changes. The results show that it would take 5-6 years of surveying to 

detect a 5 percent increase in the population growth of the Kalmar sound harbor seals 

with a 95 percent statistical probability. 
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1 Inledning 
Knubbsälen (Phoca vitulina) är en av arterna inom familjen öronlösa sälar (Phocidae). 

Tillsammans med andra säldjur tillhör de underordningen Pinnipedia. Knubbsälen lever 

i kustnära hav där det finns gott om rev och öar. I Sverige finns knubbsälen längs med 

västkusten och även i lägre antal utmed östersjökusten upp till Kalmarsund. En hane 

kan bli upp till 1,70 m och kan väga upp till 110 kg. Honan blir däremot något mindre 

med en längd som når upp till 1,60 m och med en vikt som kan uppnå 90 kg (Härkönen 

& Heide-Jörgensen 1990). Knubbsälarnas päls har en ljusgrå till brungrå färg med ett 

mörkare mönster. Färgen varierar med sälens ålder och även beroende på vilket 

geografiskt område de befinner sig i. Knubbsälarna äter mestadels fisk som t ex 

plattfiskar, torskfiskar, mörtfiskar och sill. Det dagliga intaget av fisk för en knubbsäl 

varierar mellan 3,7- 4,2 kg (Härkönen & Heide-Jörgensen 1991). Knubbsälshonan blir 

könsmogen vid ca 3-4 års ålder, medan hanen blir könsmogen något senare, vid 4-6 års 

ålder (Härkönen & Heide-Jörgensen 1990). Parningen sker i juni till juli och i 

Kalmarsund föds kutarna i maj - juni året därpå. Knubbsälen och har till skillnad från 

andra sälarter ingen embryonal kutpäls (lanugo), vilket medför att kutarna kan simma 

och dyka strax efter födseln. Kuten diar i ca 3-4 veckor och då ökar de betydligt i vikt, 

från ca 8,7 kilo vid födseln till närmare 25 kilo. Efter att digivningsperioden är slut 

lämnar honan kuten som sedan själv jagar sin föda.  

Knubbsälen koloniserade Östersjön för 8000 år sedan och det tros vara samma 

population av knubbsäl som lever i Östersjön idag. Kalmarsundspopulationen är 

genetiskt avvikande från de övriga knubbsälsbestånden i Europa (Goodman, 1998). 

Populationen i Kalmarsund har troligen varit isolerad från andra knubbsälspopulationer 

sedan dess, vilket troligen är en förklaring till den låga genetiska variation som finns i 

populationen idag (Stanley, 1996; Härkönen m. fl, 2005). Tidigare har knubbsälen även 

funnits vid de sydligaste delarna av Gotland, men är numera försvunnen från detta 

område (Anon., 1984).  

Antalet knubbsälar i Kalmarsund uppgick till ca 5000 individer i början på 1900-talet 

(Härkönen m fl, 2005). Vid en inventering i början av 1970-talet upptäcktes att 

knubbsälspopulationen i Kalmarsund sjunkit till 50 individer. Det var framförallt jakt 

som pågick fram till 1974 som gjorde att antalet minskade betydligt. En senare 

inventering under 2004 visade att populationen då ökat till 390 individer (Härkönen m. 

fl, 2005). Knubbsälspopulationen i Kalmarsund har ökat med 9 % per år sedan mitten 

av 1970-talet och under det senaste decenniet har lokaler längs Ölands kust 

återkoloniserats (Havet 2013/2014). 

Knubbsälen i Kalmarsund är nationellt rödlistad som sårbar (VU) av Artdatabanken. 

Hotbilden för det relativt lilla beståndet i Kalmarsund utgörs av flera faktorer som till 

exempel störningar på reproduktionsplatser som ökar kutdödligheten. Det är främst 

störningar från friluftsliv och småbåtstrafik under kutning och pälsbyte som påverkar 

knubbsälarna (Härkönen, 2006). Miljögifter kan påverka djurens hälsotillstånd och 

förändringar i omgivande fisksamhällen. En liten populationsstorlek i kombination med 

isolering från andra populationer har gett en låg genetisk variation, vilket därför gjort 

denna population mer sårbar för negativa händelser i miljön (Härkönen, 2006).  

Sedan 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för övervakningen av sälarnas 

beståndsutveckling, medan Naturvårdsverket ansvarar för övervakningen av 

hälsotillstånd och patologi (www.havochvatten.se, 2014-03-14). Eftersom vissa 

miljögifter anrikas i sälarnas fettvävnad får man möjlighet att studera långsiktiga 

effekter av dessa ämnen. På så sätt kan kunskap om knubbsälspopulationens 

tillväxthastighet samt sälarnas hälsotillstånd även ge kunskap om den marina miljöns 

tillstånd. Övervakningen av säl i Östersjön genomförs av Naturhistoriska riksmuseet. I 

http://www.havochvatten.se/


  
 

 

nuläget har för få knubbsälar från Kalmarsundspopulationen undersökts så det går inte 

att säga hur miljögifter påverkat deras hälsotillstånd (Havet, 2008). 

Under 1988 drabbades de flesta knubbsälsstammar i Europa av en epizooti; PDV 

(Phocine Distemper Virus). Dödligheten varierade mycket mellan olika områden, men 

den högsta mortaliteten på 50-60%, noterades i Östersjön fram till Måkläppen, 

Kattegatt, Skagerrak, Limfjorden och Vadehavet. Totalt dog 23 000 sälar. Massdöd av 

säl som epizooti har inte varit vanligt förekommande före 1980 och det misstänktes att 

knubbsälen smittades av migrerande norska grönlandssälar (Heide-Jørgensen, M. P & 

Härkönen, T, 1992).  

Under 2002 drabbades knubbsälen återigen av en epizooti som dödade uppemot 30 000 

sälar. Källan till epizootin startade vid båda tillfällena vid danska Anholt. Man vet dock 

inte säkert vad som startade epizootin 2002 men möjligen kan smittan kommit från 

gråsäl eller annan migrerande säl (Härkönen m fl, 2006). Kalmarsundspopulationen har 

undgått att drabbas av epizooti vid båda tillfällena (1988 och 2002). (Härkönen, 2006).  

Under 2007 påträffades ca 2300 döda knubbsälar i Skagerrak-Kattegatt. Orsaken var 

inte samma virus denna gång utan ett virus som orsakade en luftvägsinfektion som 

sedan ledde till lunginflammation vilket dödade sälarna (Härkönen m fl, 2008). 

Sälstammarna i Östersjön har haft en långsam utveckling efter att säljakten förbjöds 

1974, vilket sannolikt beror på reproduktionsstörningar orsakade av miljögifter (Helle m 

fl, 1976). Utsläpp, av bland annat PCB och DDT under industrialiseringen på 60- och 

70-talet, medförde att Östersjön belastades med stora mängder av dessa miljögifter. 

Vissa miljögifter som sprids i haven anrikas i näringsväven (sk biomagnifikation), 

vilket innebär att toppredatorer som t ex sälar är extra utsatta. Förhöjda halter av 

tungmetaller och organiska klorföreningar har konstaterats i vävnader hos säl (Helle m 

fl, 1976, Helle, 1981), vilket kan orsaka störningar i nervsystem, immunsystem och 

reproduktionsförmåga (Safe 1994), (Giesy & Kannan 1998). Samtliga sälarter i 

Östersjön har drabbats, och ytterligare exempel på effekter av förhöjda halter av 

organiska miljögifter är fysiologiska förändringar som skador på levern, störningar i 

hormonbalansen och ett försämrat vitaminupptag (Helle, 1980), (Bergman m. fl, 1986), 

(Reijnders 1986), (De Swart m fl, 1996), Nyman m fl, 2003) (Brouwer m fl, 1989). En 

anledning till att knubbsälarna drabbades så hårt av epizootier (sälpest) åren 1988 och 

2002, kan vara ett försvagat immunförsvar som orsakat av miljögifter (De Swart m fl, 

1995a). Man vet i nuläget för lite om miljögifternas inverkan på marina däggdjur som är 

smittade med PDV (Phocine Distemper Virus) så det är omöjligt att i dagsläget säga 

något definitivt om dess påverkan utan mer forskning inom detta område (Härkönen m 

fl, 2006). Det har undersökts för få knubbsälar från Kalmarsund för att kunna säga 

något specifikt om deras hälsotillstånd (Havet, 2008). 

Övergödning är ett av de stora hoten mot våra hav och då även Östersjön. Omfattande 

blomningar av växtplankton och fintrådiga alger kan ge påtagliga negativa effekter för 

människor som använder och lever nära havet. Sammantaget leder övergödning till en 

utarmad biologisk mångfald i havet. Det finns dock inga studier som visar någon direkt 

koppling mellan övergödning och negativa effekter på t ex knubbsälens 

beståndsutveckling. Man kan dock tänka sig att en ökad primärproduktion i kustnära 

områden kan leda till att fisksamhällets struktur förändras vilket därmed förändrar 

knubbsälens födounderlag samt att det kan göra det svårare att finna föda. Om 

näringsbalansen blir annorlunda så kan detta även påverka knubbsälen i och med att den 

föredrar olika fiskarter (Hav och vattenmyndigheten, 2012). Studier gjorda på knubbsäl 

vid Kosteröarna i slutet på 70-talet visar att födan består av 32 olika fiskarter där 20 % 

av födan bestod av torsk. Födosammansättningen varierar även under året och vid olika 

regioner (Hav och vattenmyndigheten, 2012). Undersökningar på sälarnas födoval i 

Östersjön har inte gjorts sedan 1970-talet och det saknas kunskap inom detta område.  



  
 

 

Ett antal år tillbaka påbörjades studier gjort på födovalet hos framför allt gråsäl i 

Östersjön. Det pekar på att en stor del av födan består av strömming. Andrahandsvalet 

hos gråsälen varierar däremot beroende på var de kommer ifrån, i Bottniska viken består 

det av sik medan skarpsill är andrahandsvalet i Östersjöregionen. (Havet, 2012). 

Knubbsälen är en opportunistisk predator som lever av ett stort antal fiskarter men trots 

bredd i sitt födoval är knubbsälen ändå begränsad i sitt födosök till de arter som den kan 

fånga över vegetationsfattiga mjuka havsbottnar (Härkönen, 2006). Tyvärr finns det inte 

mycket kunskap av födosammansättningen hos just knubbsälen i Kalmarsund.  

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar 

skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis 

omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske. Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och 

västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för 

fiskerinäringen.  Sälar drabbas genom att de fastnar i redskapen och drunknar. På 

ostkusten är det framförallt gråsälen som orsakar skador på fiskeredskapen medan det 

på västkusten främst är knubbsäl (Westerberg m fl, 2000). Under 2004 gjordes en 

uppskattning av säl- och skarvskador för det svenska yrkesfisket där kostnaderna för 

den totala fångstförlusten uppgick till ca 33 miljoner kronor. Troligtvis är kostnaderna 

betydligt högre eftersom inte alla fiskeredskap och regioner är inkluderade i analysen 

(Fiskeriverket, 2010). Däremot så finns det färska studier som visar att sälarnas 

konsumtion av fisk i Östersjön är betydligt mindre än människans även om de kan ses 

som en konkurrent till fisket vid en del lokala fiskbestånd (Havet, 2012). Sälarnas totala 

konsumtion av fisk i Östersjön tycks underskrida 75 000 ton per år, det kan jämföras 

med människans uttag som är uppåt en miljon ton fisk om året (Havet, 2012).  

Knubbsälspopulationen i Kalmarsund är fortfarande relativt liten och tycks inte orsaka 

några större skador på fisket (Fiskeriverket, 2005).  

Naturvårdsverket tillåter en viss skyddsjakt efter gråsäl. I Kalmar län får jakten inte 

bedrivas söder om Mönsterås och Borgholms kommuner på grund av risken för 

förväxling mellan gråsäl och knubbsäl (Naturvårdsverket, 2007).  

Ett av Sveriges miljömål säger att bifångsten av marina däggdjur ska vara mindre än 1 

% av den totala sälstammens storlek senast år 2010 (miljomal.nu). Det är främst kutar 

och unga sälar som fångas som bifångst hos fiskare. I takt med att sälstammarna ökat så 

har även bifångsten ökat men procentuellt sett har bifångsten ändå minskat (Lunneryd & 

Königson, 2005). Två knubbsälar i Kalmarsund rapporterades som bifångst i bottengarn 

efter telefonintervjuer med yrkesfiskare 2002 (Lunneryd, S.G. m fl, 2004) .Bifångst från 

knubbsälsbeståndet i Kalmarsund tycks inte överstiga 1 % av det totala 

populationsantalet baserat på få rapporteringar via intervjuer och inga alls enligt 

journalföringen. På västkusten ligger bifångsten av knubbsäl betydligt högre än 1 % av 

det totala beståndet (Fiskeriverket, 2007). 

Den regionala och nationella miljöövervakningen visar att vattnet i våra omgivande hav 

blivit varmare sedan 1970-talet (Havet 2012, Oceanografi). Modellberäkningar visar på 

ett generellt varmare klimat (BACC II Baltex) vilket bland annat medför en minskad 

isutbredning och därmed en försämrad överlevnad hos unga gråsälar och vikare som 

behöver tillgång till is under reproduktionsperioden (Havet 2013/2014). Knubbsälen är 

inte lika beroende av is under reproduktionen och kommer därför troligen inte att 

påverkas av en minskad isutbredning.  

I denna studie inventerades knubbsälen på tre lokaler i Kalmarsund (Värnanäs, 

Eckelsudde och Abramsäng) under augusti 2006. Tillsammans med insamlade data från 

åren 1990-2006 har jag testat hur väl inventeringsmetoden kan upptäcka förändringar i 

knubbsälspopulationens tillväxt, samt om tillväxthastigheten vid de tre lokalerna skiljer 

sig åt. Målet med studien är att ta reda på hur många års inventering som krävs för att 

kunna detektera en förändring på 5 % i populationstillväxt. I studien genomfördes ett 



  
 

 

styrketest (Cohen, 1988) som med en given statistisk säkerhet avslöjar om det går att 

upptäcka en förändring i trenden i populationstillväxten. Jag har även resonerat kring de 

potentiella faktorer som kan tänkas påverka knubbsälens populationsstorlek i området 

samt studerat reproduktionsutfallet av knubbsäl i Kalmarsund mellan 1989-2006. 

 

2 Metod och material 

2.1 Inventeringsmetodik  
Metodiken för inventering av säl varierar bland annat beroende hur landskapet ser ut 

(Isakson, 2003, Bengtson mfl, 2007), samt på vilken sälart som ska inventeras 

(Härkönen & Heide-Jorgensen, 1990, Härkönen, 2006, Hiby m fl, 2007). Metodiken för 

populationsuppskattning är också olika för kutar respektive vuxna sälar. En 

inventeringsmetod som används är landbaserad inventering där inventeraren räknar 

sälarna med hjälp av kikare. Denna metodik används bland annat för att räkna antalet 

knubbsälskutar i Kalmarsund i början på sommaren. Populationsuppskattning av 

knubbsäl, då de vuxna djuren räknas, görs i Kalmarsund genom flyginventering under 

perioden 10 augusti-1 september då knubbsälarna byter päls. Dessa flyginventeringar 

upprepas alltid minst 3-4 gånger under perioden (Naturvårdsverket, 2006). Fångst-

återfångst med fotoidentifikation är en annan metod som bland annat används för 

populationsuppskattning av gråsäl i Östersjön. Denna har dock inte använts för 

knubbsäl i Kalmarsund. 

Man började med landbaserade inventeringar av knubbsäl i Kalmarsund i mitten av 70-

talet. (Härkönen, 2006). Sedan 1990 har det gjorts både landbaserade inventeringar i 

början av sommaren och flyginventeringar i slutet av sommaren. (muntligt, T. 

Härkönen). Vid landbaserad inventering är det främst kutar som räknas. I augusti görs 

en flygbaserad inventering av de vuxna knubbsälarna i Kalmarsund. Under denna period 

är omkring 56 % av den totala populationen uppeliggande för pälsbyte. (Härkönen m. fl, 

1999). Den siffran har tagits fram genom att märka ett visst antal sälar och sedan 

registrera återobservationsfrekvensen. Det har gjorts i en studie i Skottland och det kan 

även ses som applicerbart på knubbsälarna i Sverige.  

Sedan 1990 har flyginventeringar gjorts vid Eckelsudde, Värnanäs och Abramsäng och 

sedan 2005 även vid Ottenby och kring sydöstra Öland. I detta examensarbete gjordes 

en flyginventering vid fem tillfällen under augusti 2006 samt en landbaserad inventering 

av knubbsälskutar i juni 2006.  

Flyginventeringen innebar totalt fem flygturer över Abramsäng, Värnanäs, Eckelsudde, 

Ottenby samt sydöstra Öland fördelat på tre dagar under perioden 14-17 augusti. Den 14 

och 17 augusti gjordes två inventeringar per dag och den 15 augusti gjordes en 

inventering. Målet var att genomföra två flygningar varje dag men några turer fick 

ställas in på grund av dåligt väder. Flygplanet en Cessna Skyhawk 172 gick från Kalmar 

flygplats. På en timme besöktes lokalerna: Värnanäs, Abramsäng, Ottenby och 

Eckelsudde. Mellan dessa lokaler tittade vi utefter kusten om vi kunde hitta nya 

sällokaler. Flygplanet flög på en höjd av ungefär 200 meter och med en hastighet på 

ungefär 140 km/h. För att kunna dokumentera uppeliggande sälar användes en digital 

systemkamera. Foton togs med överlapp för att säkerställa att någon säl inte missades. 

Vid sällokalerna saktade flygplanet ner och planet sjönk till en höjd av ungefär 100 

meter och ett av flygplanets fönster öppnades så att kameran kunde vinklas ner vid 

fotograferingen.  

Kutarna räknades vid en landbaserad inventering under sommaren 2006. Inventeringen 

påbörjades i mitten av juni 2006 och pågick ca tre veckor framåt då de tre kända 

tillhållen för knubbsäl besöktes under ett flertal tillfällen. Kutarna räknades från land 

med hjälp av kikare. Kutarna räknades tidigt på morgonen och på kvällen i ett par dagar 



  
 

 

på samma lokal för att sedan åka vidare till nästa lokal. Varje lokal besöktes vid flera 

tillfällen för att vara säker på att alla kutar räknades.  

 

2.2 Lokaler 
De lokaler som inventeras redovisas i figur 1. Abramsängsområdet (2 i figur 1) består 

av flera små öar längs kusten och området har varit fredat som fågelskyddsområde 

sedan 1969. Öarna Lammakläppen, Isaks kläpp, Älsör och Själör ingår sedan 1986 i ett 

sälskyddsområde som har beträdnadsförbud under perioden 1 april till 30 september 

(Länsstyrelsen, Blekinge län). 

Värnanäsområdet (1 i figur 1) består av större skogbeklädda öar samt mindre öar med 

mer öppna gräsytor (Länsstyrelsen, Kalmar län). Utanför och mellan dessa öar finns 

sten och rev där knubbsälen vilar. Sälskyddsområdet har beträdnadsförbud mellan 1 

april-15 september. 

Landområdet vid Eckelsudde (3 i figur 1) består av öppna betesmarker och längs med 

kusten finns ett antal stenblock ute på grunt vatten där knubbsälarna lever 

(Länsstyrelsen, Kalmar län). Det finns fågelskyddområde vid Eckelsuddes kust och 

beträdnadsförbud i sälskyddområdet gäller mellan 1 januari- 31 augusti.   

Vid Ottenby (4 i figur 1) finns flera sandrev utmed kusten och även några mindre öar på 

den västra sidan. (Länsstyrelsen, Kalmar län)  



  
 

 

 

Figur 1. Karta med de fyra områdena markerade som flyginventerades i augusti 2006.  Värnanäs (1); 

Abramsäng (2); Eckelsudde (3) och Ottenby (4). ©Lantmäteriet i2012/890. 

2.3 Statistik 
För att ta reda på hur bra inventeringen är på att avslöja populationsförändringar 

genomfördes ett styrketest. Styrketestet visar sannolikheten att upptäcka en förändring i 

populationstillväxt och kan även användas för att beräkna hur många års inventering 

som behövs för att fastställa att en trend i populationsutvecklingen är sann (Gerrodette, 

1987). En a priori styrkeanalys kan användas för att kunna säga hur länge inventeringen 

måste pågå för att man skall kunna upptäcka en förändring av populationsantalet. Med 

en sådan analys kan man optimera inventeringen, t ex minska men även öka antalet 

observationsdagar, allt utifrån analysens resultat. Analysen ger också svar på när, d.v.s. 

efter hur många år man kan förvänta sig att upptäcka en populationsförändring. Med 

kortare tidsserie är det svårare att upptäcka en trend, men samtidigt är det dyrt och 



  
 

 

tidkrävande att utföra en inventering och därför är det bra att kunna optimera 

fältinsatsen och kunna uppskatta hur stor ansträngning som behövs för att kunna 

upptäcka en trend (Taylor & Gerrodette, 1993). 

Styrkan i testet är beroende av fyra faktorer; 

 Signifikansnivå: sannolikheten att man gör ett Typ 1-fel. Om nollhypotesen 

förkastas trots att det i verkligheten inte finns en trend begås ett Typ 1-fel 

(α). 

 Effektstorlek: Storleken på den förändring man vill kunna upptäcka d v s 

skillnaden mellan nollhypotesen och den alternativa hypotesen korrigerad 

för populationens spridningsmått. (H0-H1)/populationens spridningsmått) 

 Populationräkningarnas standardavvikelse: variationen i det insamlade 

materialet 

 Provstorlek: Det insamlade materialet (antal datapunkter i tidsserien), n  

Styrka-1-β: Där β är risken för att göra ett Typ 2-fel. Om nollhypotesen inte förkastas 

trots att det finns en trend begås ett Typ-2-fel (β). Den statistiska styrkan då 

nollhypotesen förkastas korrekt eftersom det finns en trend anges av 1- β. 

Ett test kan ge två utfall: Antingen förkastas hypotesen, eller så kan testet inte förkasta 

hypotesen. 
Beslut Ingen trend, H0 sann Trend existerar, H0 falsk 
H0 behålls (”ingen trend”) Korrekt beslut, 1-α Typ 2-fel, β 
H0 förkastas (”trend existerar”) Typ 1-fel, α Korrekt beslut, styrka, 1-β 

 

2.4 Styrkeanalys 
En a priori-styrkeanalys genomfördes på inventeringsdata insamlade från 1990 till 2006. 

Jag använde styrkeanalys för att kunna beräkna hur många års inventeringar som behövs 

innan jag kan säkerhetsställa en uppåtgående trend i populationsutvecklingen.  

Jag använde en styrkeanalys för trender enligt Gerrodette (1987): 

 r2n3≥156CV2   

Där r är den logaritmiska tillväxten under de inventerade åren, n är antal observationer 

(år), 156 är en konstant och CV är variationskoefficienten, som är standardavvikelsen 

dividerat med medelvärde av högsta antalet räknade sälar från varje år mellan 1990 till 

2006. CV anger variationen inom varje års inventeringsdata och anges i procent.  

Signifikansnivån är satt till p= 0,05 dvs. att risken att göra ett Typ 1-fel (α) är 5 %.  

Risken att göra ett Typ 2-fel (β) är även den satt till 0,05 och därmed är styrkan 0.95. 

 

3 Resultat 
Knubbsälarna i Kalmarsund har ökat i antal sedan inventeringarna startade på 70-talet 

(Härkönen, 2006). Under flyginventeringen sommaren 2006 observerades som mest 471 

vuxna sälar vid Värnanäs, Eckelsudde och Abramsäng. Vid inventering 2005 utökades 

flyginventeringen eftersom man även börjat hitta knubbsäl vid Ottenby och Össby, 

längs Ölands östkust. Det observerades 35 vuxna knubbsälar i Ottenby och Össby men 

på grund av bristande data från tidigare år så går det ännu inte att utföra ett styrketest 

från dessa områden.  

I Värnanäs observerades som mest 202 knubbsälar medan det räknades till 134 

knubbsälar som mest i Abramsäng. Vid Eckelsudde observerades som mest 135 

knubbsälar vid inventeringen 2006, vilket är betydligt fler än tidigare år.  

 



  
 

 

 
Figur 2. Antalet observerade sälar från varje års inventering mellan 1990-2006. 

 

Den exponentiella tillväxten r=0,0717 kan läsas ur linjens ekvation som fås genom 

kurvans anpassning till datapunkterna (se fig. 2). Genom att beräkna er erhålls den årliga 

tillväxten, λ (1,074).  
 

Tabell 1. Högsta antalet observerade knubbsälar från flyginventering mellan åren 1990 till 2006. I andra 

kolumnen visas de verkliga observationerna medan tredje kolumnen är uträknat värde av nolltillväxt för 

varje år. Det behövs för att kunna räkna ut CV.  

År Observationer Noll tillväxt År 

1990 136 136 0 
1991 154 143 1 
1992 166 144 2 
1993 200 161 3 
1994 209 157 4 
1995 210 147 5 
1996 269 175 6 
1997 263 160 7 
1998 266 150 8 
1999 311 164 9 
2000 281 138 10 
2001 298 136 11 
2002 377 160 12 
2003 384 152 13 
2004 388 143 14 
2005 436 149 15 
2006 471 150 16 

 

Standardavvikelse 10,832 

Medel  151 

CV  7,18 % 

I tabell 1 redovisas maxvärden från inventeringarna mellan åren 1990 till 2006 i 

kolumnen ”observationer”. För att kunna räkna ut Coefficient of Variance (CV) krävs 
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en nollställning av tillväxten som visas i den tredje kolumnen. Detta görs genom att 

dividera antal observationer med λ^år. 

 

 
Figur 3. Den exponentiella tillväxthastigheten (r) på vänstra y-axeln och årliga tillväxthastigheten (λ) på 

högra y-axeln. För att utläsa hur många år innan en förändring kan påvisas letar man upp r-värdet från 

styrketestet på y-axeln och avläser antalet år på x-axeln.  

 

Formeln som används är r2n3≥156CV2. Det skulle ta ca 5,4 år att upptäcka en förändring 

på 5 % med en genomsnittlig tillväxthastighet på 7,4 % per år och en styrka på 95 % 

som i figur 3. Erfarenhetsmässigt representerar flyginventeringsresultatet 56 % av det 

totala populationsantalet (Härkönen m fl, 1999). 
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Figur 4.  Tillväxthastigheten på tre av de inventerade lokalerna i Kalmarsund 1990-2006 . 

Tillväxthastigheten är som högst vid Abramsäng med 11,5%.  

 

Den årliga tillväxthastigheten vid varje lokal visas i figur 3 där Värnanäs har en 

tillväxthastighet på 4,8 %, Eckelsudde 9,5 % och Abramsäng 11,5% mellan 1990-2006. 

Det största antalet knubbsäl observerades vid Värnanäs medan tillväxthastigheten var 

störst i Abramsäng. 

 

3.1 T-Test  
Ett T-test användes (se formel nedan) för att jämföra populationsutvecklingen mellan de 

olika lokalerna.  

t=b1-b2/√(SEb12+SEb22)  

där b1 är lutningskoefficienten för en av lokalerna och b2 är lutningskoefficienten för en 

annan lokal medan SE är standardavvikelsen. Resultatet av t-testet visar att 

tillväxthastigheten mellan lokalerna inte skiljer sig åt signifikant. 

 

3.2 Resultat av reproduktionsutfall 
Inventering av reproduktionsutfall för knubbsäl i Kalmarsund har gjorts sedan 1976 

(Härkönen, 2006), men för detta examensarbete användes endast data mellan 1989-

2006. 
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Figur 5. Högsta antalet observerade knubbsälskutar i Kalmarsund för varje år mellan 1989-2006.  

Reproduktionsutfall för knubbsäl i Kalmarsund mellan 1989-2006 visar en ökning på 

5,9 % per år. Inventeringen av kutar görs främst från land där man besöker samma 

lokaler (Eckelsudde, Värnanäs och Abramsäng) som vid flyginventeringen av de vuxna 

knubbsälarna. Under flyginventeringen 2006 hittades även en kut vid Södra Majör. 

 

 
Figur 6. Reproduktionsutfall för knubbsäl vid de tre inventerade lokalerna i Kalmarsund mellan 1989-

2006.  
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Figur 6 visar att ökningstakten för kutar är högre i Eckelsudde även om det föds fler 

kutar i Värnanäs.  

 

4 Diskussion 
Resultatet från flyginventeringen under pälsbytet i augusti 2006 överensstämmer bra 

med resultaten från tidigare års inventeringar. Även tillväxthastigheten stämmer bra 

överens med den som tidigare beräknats. Den genomförda styrkeanalysen visar att 

metoden med flyginventering av knubbsäl ger ett bra resultat. Harding m fl (2002) 

gjorde en liknande undersökning för att ta reda på hur många års inventering som 

krävdes för att upptäcka en förändring i populationstillväxt hos gråsäl i Östersjön. I 

studien utfördes, liksom i denna undersökning, ett styrketest enligt Gerrodette (1987) 

och Taylor och Gerrodette (1993). Med en observerad årlig tillväxt på r= 0,072 (λ= 

1.0747) skulle det ta ca 9 år att upptäcka en minskning i populationstillväxt på 5 % i 

deras undersökning.  Resultatet av min undersökning kan ses som realistiskt om jag 

jämför med resultatet i Harding m fl (2002). Med en årlig tillväxthastighet på ca 7,4 % i 

båda undersökningarna redovisar Harding m fl (2002) en betydligt högre variation (CV 

= 16,03 %). I min undersökning är CV = 7,18 % vilket innebär att det behövs färre år 

för att säkerhetsställa en förändring i populationstillväxt. En ytterligare förklaring till 

den låga variationen i min undersökning är att man använt samma metodik och i stort 

sett samma personal alla år vid räkningen av knubbsäl i Kalmarsund. 

Att använda flyginventering som metod vid beståndsuppskattning av knubbsäl är 

fördelaktigt om man vill kunna detektera små förändringar i populationstillväxt. 

Flyginventering medför en bättre uppskattning av beståndet jämfört med landbaserad 

inventering och risken för dubbelräkning minskar (Helander m fl, 2005). 

Flyginventering kan även ge information om hur sälarna ligger i förhållande till 

varandra eller till det omgivande landskapet. Det är dessutom en bekvämare 

inventeringsmetod. Däremot finns en viss risk att man överskattar antalet sälar eftersom 

det kan vara svårt att urskilja sälar från skuggor eller smuts från ett foto, till skillnad 

från landbaserad inventering där man se rörelser från sälarna (Bengtson m fl, 2007). 

Fördelarna med en landbaserad inventering däremot är att man får en tredimensionell 

bild av de uppeliggande sälarna och att det är en relativ billig metod i jämförelse med 

flyginventering. Det är också en fördel att det går att inventera under en längre 

tidsperiod eftersom antalet uppeliggande sälar varierar i antal. Man kan även inventera 

vid sämre väder än vad som är möjligt vid flyginventering, eftersom fotokvalitén då 

måste vara tillräckligt bra för att man ska kunna räkna sälarna på bilderna (Bengtson m 

fl 2007). En nackdel med den landbaserade metoden är att sikten kan förhindras av det 

omgivande landskapet, jämfört med den flygbaserade metoden, där man får en betydligt 

bättre överblick (Bengtson m fl 2007).  

Det kan vara bra att kombinera de två metoderna eftersom båda har sina för- och 

nackdelar. För att optimera antalet observerade sälar utförs inventeringen lämpligen vid 

de tidpunkter då flest sälar är uppeliggande. Eftersom kulmen av uppeliggande vuxna 

sälar är i augusti under pälsbytet och kutarna föds i början på sommaren så görs dessa 

två inventeringar separat. Inventeringen av knubbsäl i Kalmarsund har visat att 

tillväxthastigheten under perioden 1977-2005 är 9 % per år, men endast sett mellan 

1990-2005 är tillväxthastigheten 7 % per år. En möjlig förklaring till detta kan vara att 

inventeringen blivit effektivare när flyginventeringen började användas 1990 

(Härkönen, 2006). Däremot finns samma trend även hos kutar i Kalmarsund. 

Ökningstakten mellan 1977-2005 är 10 % per år, medan mellan åren 1990-2005 är 

ökningstakten endast 5,3 % per år. Även det kan tyda på att inventeringen har blivit 

effektivare (Härkönen, 2006).  



  
 

 

I en studie som påbörjades 1994 undersöktes gråsälens migration i Östersjön men 

studien utökades sedan till en populationsuppskattning av gråsäl i Östersjön (Hiby, 

2007). Fotoidentifikation användes där sälhonornas unika fläckmönster på halsen 

användes för identifiering av varje individ (Hiby m fl, 1999). Inventeringen är som en 

form av fångst och återfångstteknik med hjälp av fotoidentifikation av sälhonor för att 

beräkna återobservationsfrekvensen i förhållandet till totalantalet sälhonor. På så sätt 

kan en populationsuppskattning göras för den totala populationen i Östersjön.  Denna 

inventeringsmetod har använts på knubbsäl i andra undersökningar men har inte använts 

för populationsuppskattning av knubbsäl i Kalmarsund. Eftersom 

Kalmarsundsbeståndet fortfarande är relativt litet så kan en flyginventering i nuläget 

täcka alla lokalerna på en flygning och det skulle inte vara lönsamt att använda 

fotoidentifikation som en metod för populationsuppskattning.  Även den här 

inventeringsmetoden har begränsningar då identifikationen på individnivå kan vara svår 

(Hiby, 2007). Om endast en populationsuppskattning ska göras är detta en mer krävande 

metod både under inventeringen och i efterarbetet med fotoidentifikationen. Självklart 

är kostnaden för inventeringen en viktig faktor. De högre kostnaderna vid 

flyginventering är främst för hyra av flygplan och pilot, vilket uppgår till ca 50 000 kr 

för flyginventeringen i Kalmarsund (vilket motsvarar ca 10 -12 500 kr/dag). Därtill 

kommer fotoutrustning för ca 10 000 kr samt kostnader för att ha personal i fält, logi 

och transport. Det kan jämföras med kutinventeringen, som är en landbaserad 

inventering, som kostar ca 20 000 kr. Eftersom kutinventeringen tar ca två-tre veckor är 

dagskostnaden ca 1000-1400 kr/dag.  (Naturvårdsverket, 2006). Även om landbaserad 

inventering kostar mindre så är flyginventeringen ett bättre alternativ. Det är betydligt 

bekvämare för inventeraren. Det går att täcka alla Kalmarsunds knubbsälsområden på 

bara 1-2 timmar. Dessutom är det lättare att räkna sälarna rakt uppifrån jämfört med att 

räkna från land. Det eftersträvas att minst fyra flyginventeringar i Kalmarsund utförs 

varje år, där alla lokalerna besöks under varje flygning. Om det skulle utökas till t ex 

sex flyginventeringar så förbättras inte resultatet avsevärt, dvs variationen minskar inte 

(Naturvårdsverket, 2006) och det är därför inte värt den extra kostnaden.   

Sälen i Östersjön har en ganska komplex hotbild. För att minska konflikten mellan säl 

och yrkesfisket så har man under en tid försökt att förebygga både skador och bifångst 

från säl genom att utveckla sälsäkra fiskeredskap (Königson, S, 2011). 

Skrämselmetoden är ett annat sätt att förebygga bifångst samt skador på fiskeutrustning. 

Skrämsel i form av höga ljud skrämmer bort sälarna till en början men efter viss 

användning försvinner skämseleffekten om inget annat obehag förekommer. Andra 

skrämselmetoder är att få sälarna att förknippa födoämnet med obehag t ex illamående. 

Denna metod används inte ännu annat än i försök (Skogs- och jordbruksministeriet, 

2007). Idag finns flera sälsäkra redskap på marknaden. Fler yrkesfiskare har med bidrag 

kunnat köpa sälsäkra redskap, vilket lindrat konflikten mellan sälar och fiskare. Det 

krävs dock fortfarande mer utveckling inom sälsäkra redskap för att ytterligare kunna 

minska bifångsten av säl. (Skogs- och jordbruksministeriet, 2007). I Sveriges miljömål 

finns ett delmål (delmål 4 ”Hav i balans och levande skärgård”) som lyder; 

Senast år 2010 skall de årliga bifångsterna av marina däggdjur understiga 1 % av 

respektive bestånd. Bifångsterna av sjöfåglar och icke-målarter skall inte ha mer än 

försumbara negativa effekter på populationerna eller ekosystemet. 

Detta mål uppnåddes inte för alla sälpopulationer i Östersjön, där gråsälar har en 

bifångstnivå som motsvarar ca 2 % av det totala beståndet (Naturvårdsverket, 2007). 

Konflikten mellan yrkesfisket och knubbsäl i Kalmarsund är dock inte så omfattande, 

vilket beror på ett nästintill obefintligt yrkesfiske i området (muntligen Anders 

Kjellberg, Lst Kalmar). I Kalmarsund är bifångsten under 1 % och populationstillväxten 

påverkas därför sannolikt inte av yrkesfisket i området. Konflikten mellan sälar och 



  
 

 

fiskare kan tänkas öka i framtiden om populationsantalet ökar, samt om ett större 

yrkesfiske kan bedrivas i Kalmarsund.  

Förekomsten av parasiter, främst sälmask, kan komma att bli ett större problem 

framöver och då speciellt om både torsk- och sälbestånden ökar. En sådan 

populationsökning skulle förmodligen öka spridningen av parasiter som sälmask till t ex 

torsk vilket kan förvärra konflikten med fiskeindustrin. Det är därför viktigt att ta reda 

på vad som styr förekomsten av sälmasken och hur man ska rikta ett fiske för att 

undvika infekterade individer. Sälmaskens förekomst borde följas kontinuerligt och det 

bör tas fram rekommendationer för hur parasitbelastad fisk i så liten omfattning som 

möjligt når konsument. En annan viktig åtgärd är att se över om det finns möjlighet att 

minska parasitbelastningen (Hav och vattenmyndigheten, 2012).  

Under de senaste decennierna har epizootier drabbat västkustpopulationen men utan att 

smittan spridits till knubbsälarna i Kalmarsund. Det kan ses som ett potentiellt hot mot 

knubbsälarna i Kalmarsund i framtiden. Det finns däremot inget samband mellan 

epizootier och populationsstorlek så risken för att Kalmarsundspopulationen ska 

drabbas förhöjs inte av ett ökat bestånd (Härkönen, 2006).  

Jordbruk, utsläpp av avloppsvatten och förbränning av fossila bränslen bidrar till 

övergödningen. Det har gjorts en del i Sverige för att motverka övergödningssituationen 

i Östersjön bland annat genom åtgärder i jordbruket och utbyggnad av kommunala 

avloppsreningsverk. Kväve har minskat mycket sedan det gjorts förändringar i odlingen 

och minskad jordbruksmark. Fosfor är svårare att bli av med eftersom det binds hårt i 

sedimenten och kan frigöras under lång tid. Även fosforhalten har minskat, främst p.g.a. 

minskad djurproduktion, mindre gödsling och skyddszoner vid vattendrag 

(www.greppa.nu, 140915). Numera finns det lagar som berättar om hur gödsling ska 

hanteras samt i vilken mängd de får användas. Det finns vissa kommuner som 

inventerar enskilda avlopp för att kunna åtgärda där det behövs men tyvärr är det många 

dåliga avlopp kvar och tillsammans blir det ändå många mindre näringsläckor 

(Naturvårdsverket, 2009) Även om det gjorts många åtgärder för att minska 

övergödningen i Östersjön så finns det få tecken som tyder på en förbättring av 

näringstillståndet i det öppna havet även om kustnära områden tyder på en förbättring 

av vattenkvalitén (Havet, 2013/2014) Med ökad primärproduktion kan övergödning 

påverka sälen genom att de tvingas ändra sitt födoval samt att de kan få svårt att finna 

föda (Hav och vattenmyndigheten, 2012). Det är dock svårt att säga hur övergödningen 

av kustvattnet i Kalmarsund påverkat knubbsälarna då studier som undersöker dessa 

samband saknas. Man har observerat att fisksamhället i Kalmarsund förändrats markant 

under de senaste tio åren med en mer tydlig dominans av karpfiskar som sarv och 

björkna och spiggar (Nilsson, 2006, Andersson, 2011).  

Vissa miljögifter har varit förbjudna i Sverige sedan ett antal år tillbaka. Problemen med 

dessa ämnen som t ex PCB och DDT är att det tar lång tid för dem att brytas ned och att 

de anrikas i feta fiskar och säl. Även om knubbsälen haft en stadig uppåtgående 

populationsutveckling så kan gamla såväl som nya miljögifter fortfarande orsaka 

problem (Havet 2013/2014). Det är dock svårt att säga om miljögifter för tillfället 

påverkar hälsotillståndet för knubbsälarna i Kalmarsund eftersom antalet undersökta 

sälar är för lågt (Havet, 2008). 

Samtliga bestånd av sälarter i Sverige ökar i antal. Knubbsälsbeståndet i Kalmarsund 

ökar stadigt i antal och återkoloniserar nygamla områden runt Ölands kust. Från 

inventeringens början i mitten på 70-talet fram till idag har beståndet ökat med 9 % per 

år (Havet, 2013/2014). Jaktförbud och förbättrade miljöförhållanden är troliga orsaker 

till att knubbsälsbeståndet i Kalmarsund ökar. Med en ökningstakt på 7-8 % mellan 

1990-2006 så är det dock lägre än tillväxthastigheten vid Kattegatt- och Skagerraks 

http://www.greppa.nu/


  
 

 

knubbsälsbestånd. Även reproduktionsutfall vid kutinventering visar på en förbättrad 

hälsostatus sedan inventeringens början på 70-talet (Havet, 2007). 
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